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n SanChaLen Wen!

Febuarie,

n Mens kan ook nou nie van elke dag n

February of Feb is, wat maak dit nou

spesiale dag maak nie want net om elke

eintlik saak – dis die maand van die liefde.

dag te kan opstaan, gesond en gelukkig te

Eintlik, die maand met een dag vir die

wees is in elk geval spesiaal en ongelooflik

liefde. Een dag uit drie honderd vyf en

baie om voor dankbaar te wees. Gelukkig

sestig dae – kan jy glo! Miskien is dit ook

skep hierdie spesiale “opgeblase dae” vir

maar n goeie ding want “tjoklits” of

ons geleenthede om te benut, eintlik

blomme is deesdae ewe duur en n man kan

sommer net vir die spangees.

Of

dit

nou

Februarie,

darem mos nou nie al jou hardverdiende
geldjies

aan

“tjoklits”

en

blomme

spandeer nie, daar is mos darem ander
plesiertjies in die lewe ook wat baie meer
as net een dag in n jaar gevier moet word!

Valletynsdag is so n dag en wie sou nou
ooit kon dink dat Klub-Kampvuurlede met
soveel kreatiewe idees ontbyttafels in
soveel skakerings van rooi, swart en wit

kon dek en dan nog n verskeidenheid van
verskillende

ontbyte

opdis.

Tafelmaniere.

Hierdie

ontbyte lyk almal lekker en smaak lekker
want dit is met liefde voorberei, elke dag
se liefde - want waar is dit lekker!!!

Prestasie!
Om onderskeidelik sewentig en sestig
saamtrekke by n klub van jou keuse te kan
doen is voorwaar n besondere prestasie.
Dis by hierdie einste tafel waar almal
Vrydae met n warm hart verwelkom word.
Die

lede

dra

mildelik

by

tot

die

verskeidenheid op die tafel en Natasha
het ons bederf met n heerlike “skuimpie”,
soos sy dit noem, net om dit n effense
Vallentynsgeur te gee!

Willie en Marietjie Bouwer het sewentig
saamtrekke bygewoon en dit wil gedoen
wees. Hulle mis
geleentheid
afgelope

nie

nie maklik
en

hul

sewentig

n kamp

bydraes

saamtrekke

die
was

merkwaardig. Baie geluk julle twee en ons
vertrou julle gaan nog baie jare saam met
Klub-Kampvuur kamp.
Johan

en

Inez

wat maandeliks sorg dat die kamp op die
Schonken

het

hul

sestigste saamtrekskyfie ontvang en dit
ook is geen geringe prestasie nie. Johan is
n man vir geleenthede en hy sorg dat
almal

Vrydae

op

Dis n baie gewilde bymekaarkomplek

n

“warm”

manier

verwelkom word. Baie dankie en baie geluk
julle, ons sien uit na nog baie jare saam.

regte noot afskop! Daar is n iets vir n
iedere en elk om te proe maar die Oros
het die slag erens verlore geraak!

My nommer is gevat!
Wanneer dit by lootjie koop kom het
almal mos maar n spesiale nommer wat hy

of sy as sy of haar gelukkige nommer
beskou. As die nommer reeds geneem is
verskyn daar gewoonlik so n “pyntrek” op
jou bakkies maar dit maak ook nou nie juis
saak nie, enige nommer kan mos maar die
gelukkige nommer wees!

Bossie en Hermien het vir Elmarie en
Gerrie van der Merwe aan Klub-Kampvuur
bekend gestel en hulle het heerlik kom
saam kamp. Gerrie se passie is gholf en
dié van Elmarie, kamp – altwee naweek
aktiwiteite – hulle gaan n middeweg moet
Linda se lootjieprys het die nommers
laat rol en Lizelle moes behoorlik toesig
hou

en

kontrole

verkope

glad

uitoefen
kon

sodat

die

vind maar hul name is reeds op ons
Aprilmaand se kamplys. Sien jul dan by
Harveys.

verloop.

Saterdagoggend, voor ontbyt sal ons weet
watter nommer is die gelukkige nommer!!

Hartlik welkom.
Dit is altyd lekker om nuwe gesigte by
ons saamtrekke te sien. Dit beteken dat
ons lede ons klub aanbeveel by kennisse
en vriende en dat ons fb en webwerf
heelwaarskynlik ook n positiewe bydrae
lewer.
Besoekers kom natuurlik altyd eers met
die doel om te sien of hul sal kan of wil
inpas by n groep want almal is nie altyd
groepsmense nie en kampers het maar oor
die algemeen n negatiewe persepsie oor
klubs.

Francois en Jessica Keet het saam met
Johan Gates kom kamp maar agv Johan se
ongesteldheid het hul so effe in die
eensaamheid verdwyn. Ons hoop ons sien
jul

weer

spoedig

by

een

van

ons

saamtrekke en dat ons dan meer tyd saam
kan spandeer.

Ontbytsake.
Die

tafels

is

Saterdagoggend

sommer
begin

al

dek

vroeg

vir

die

Vallentynsontbyt geleentheid. Dit was
nogal n spoggerige affêre! Kyk maar hoe
mooi lyk die voorblad foto!
Dit het egter nie net oor eet gegaan
nie, nee ons moes eers n bietjie klets en
die nodige toekennings doen.

Baie dankie Pierre vir die kas water, dit
is immers gesond. Dankie Corné vir jou
mooi gebaar en welwillendheid teenoor
Johan Gates, ons almal waardeer dit.
Annette, wat kan ons sê, baie dankie vir
die koop en versier van die Vallentyns
pakkies, dit was uitstekend. Natasha, daai
skuimpies mag maar meer as een keer per
jaar voorgesit word, dit was heerlik.
Salmon en Linda, julle het ons verras met

Herman
saamtrek

en

Ineke

skyfie

het

hul

ontvang.

Dit

tiende
was

behoorlik n jare lange proses maar hulle
het dit bereik. So ook Johan Gates. Yolla
het

sommer

namens

hom

sy

skyfie

ontvang aangesien hy op daai stadium

n ongelooflike en funksionele lootjieprys,
baie dankie daarvoor. Julle bydraes word
opreg deur almal waardeer.

Trek my nommer asb!
Pierre se kas water moes base kry!

reeds opgeneem was in die hospitaal. Baie
geluk julle, ek is seker daarvan die
volgende tien gaan in n baie korter
periode bereik word.

Ons sê Dankie!
Dit bly maar lekker om dankie te sê en
Kobus doen dit altyd met n passie en n
lekker hart! Ons lede het goeie harte en
doen net daai ekstra om n saamtrek
spesiaal te maak.

Emile, Natasha, Annere en Herman was
die gelukkige wenners. Ook maar goed so

want party van hulle het dit sekerlik
Sondagoggend baie nodig gehad.
Dit was tyd vir die groot trekking!

Annere neem lootjies

uit onder n

skuilnaam. JD! Dis haar seun se naam
maar dit werk vir haar. Baie geluk Annere
jy verdien dit. Salmon en Linda handig die
prys met n groot glimlag en n lied in die
hart oor aan Annere. Baie dankie die
Gerbers, dit was n besondere prys want
onder in die pakkie was n gasstoof wat
sekerlik in hierdie tye baie handig te pas
sal kom.

Opgetooi in Rooi.

Dit is mos hoe dit gedoen behoort te
word. Rijako en Natasha staan trots by
hul spoggerige tafel.

Almal kuier en klets lekker gesellig en
vrolik en eet heerlik saam tydens die
Vallentyns ontbyt. Elke dame het n
geskenkie ontvang vanaf Klub-Kampvuur
(mooi opgemaak en versier deur Annette
en Thinus) en die drie jong dames elk, n
lekker “tjoklit”! Ons glo dit was n lekker
verrassing. Baie dankie aan almal, dit was
n reuse sukses!

Skaterlag!
Marlene doen dit weer!

Marlene het ons almal Saterdagmiddag

Daar is altyd n rede vir n fees en die

laat skaterlag met haar “Battle of the

slag was dit Herman wat eers Maandag

Sexes”! Eintlik is dit Pictionary, maar die

verjaar maar n ou kan dit mos al Saterdag

“batlle” pas beter want dit was n stom

vier en die Jonkershoek het dit goed

stryd tussen die mans en die dames.

gedoen!

Dit was

nou

regte egte Saterdag

Dit was n behoorlike verjaardagfees.

entertainment en ons het dit baie geniet.

Herman het sommer vir homself gesing

Wie nou eintlik die wenners was weet ek

ten spyte daarvan dat daar baie mooi

nie, blykbaar die dames want hulle wen

musiek gedurende die aand gemaak is. Dit

mos maar altyd.

was n plesier om by jou woonwa te kon sit
en na die gejol te luister. Die arme
hoenderhaan was so verdwaas hy het eers
Maandagmore weer begin kraai!!!
Volgende Saamtrek.
Ons kamp die naweek van 11 – 13 Maart by Drie
Berge. Al die staanplekke is reeds geneem. Dalk
moet jy sommer nou al bespreek vir April.
Dankie en nogmaals dankie
Dankie vir almal wat kom saamkamp, n bydrae
lewer, n grappie maak, saam lag en betrokke raak –

Marlene, jy mag maar – jy is n ster!!
Baie dankie almal waardeer jou insette en
moeite!!
Lekker verjaar ou Maat!

julle dra almal by tot die sukses van KlubKampvuur en ons as bestuur waardeer dit opreg!!
Nuusbrief saamgestel en geskryf deur Willem
Botha en fotos verskaf deur Willie Bouwer en
Elize.

